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RITUAL DE INÍCIO

Duas fileiras
(Retomado dos encontros anteriores.) 

expanda a sua perspectiva.
elabore, em uma frase, a síntese do seu percur-

so, com o que foi mais significativo.
não diga a frase apenas para o outro. Como es-

tar grávido dela? Pensar antes de falar, não falar em 
reação ao pensamento. ir além das palavras, elas 
não ecoam apenas no espaço, mas vão além.

ExERCÍCIO 1

Cumprimentos 
(Retomado dos encontros anteriores.)

abram-se aos outros. 

ExERCÍCIO 2

Pontos energéticos
(Retomado dos encontros dos dias 11 e 15.07.14.)

andem nas pontas dos pés. Para frente e para 
trás. o terceiro olho para frente. Como é essa ener-
gia? ela é como uma luz que guia os seus pensa-
mentos, o seu corpo. Vocês estão sendo puxados 
para frente por um gancho e, na palma, vão para 
trás. sejam precisos. Há um ponto que te lidera na 
frente e um ponto atrás. Preste atenção no ponto 
de mudança. a mudança não é no terceiro olho, 
é no quadril, na respiração. quando você muda, 
como fica a sua respiração? agora a mudança 
também terá um som: o som da mudança. não 
façam mecanicamente, deixem que o som apare-
ça. agora a mudança está no chakra da garganta. 
mude a sua direção a partir desse ponto energéti-
co. Pode parecer artificial, mas para o treinamento 
está certo. sua intenção e seu desejo estão nesse 
ponto. agora de olhos fechados, para trás. na pal-

“o exercício como caminho para o conhecimento”
8° encontro - 16 de julho 2014

apresentação da cena-exercício “essa é a minha escola”
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primeiro parceiro. Pegue a bola embaixo da cadeira 
e, durante a composição de velocidades 7, 5, 9, 3, 
passe a bola. se a bola cair no chão, recomece o 
exercício. Pausa, impulso. sente-se na cadeira de 
seu primeiro parceiro. novo impulso. troque de ca-
deira com o seu segundo parceiro. troque a bola 
com o seu terceiro parceiro, da maneira que quiser.

(o grupo precisou recomeçar o exercício. o 
professor Jurij retoma o procedimento do dia ante-
rior: pede a um dos participantes atuantes e a um 
observador que repitam a instrução. Jurij reforça a 
orientação para que apenas uma pessoa repita a 
instrução do exercício, sem que ninguém a corrija. 
a interrupção para a correção não ajuda. É inte-
ressante deixar que a pessoa siga o percurso dela 
e para que depois outros partilhem os seus ou se 
adaptem a esse novo percurso. Jurij propõe que vá-
rios professores repitam a instrução e diz ser muito 
importante que todos tenham uma imagem clara 
do percurso. a consciência do percurso de tantas 
tarefas dá ao ator a consciência do aqui e do além 
daqui. evita que ele apenas reaja à ação imediata, 
desconectado do percurso. É fundamental a cons-
ciência do percurso para a realização de um espe-
táculo, cena a cena, tarefa a tarefa. todos precisam 
ter consciência do percurso pelo qual estão cami-
nhando, além do texto, além da fábula, na vertica-
lidade do papel e não apenas na horizontalidade 
da fábula. a consciência do grupo de professores 
na repetição de todo o percurso foi extraordinária. 
Consciência de essemBLe. Procedimento brilhan-
te construído ao longo dos dias anteriores.) 

Comentários do professor jurij sobre a realiza-
ção do exercício 

o ponto de trocar as bolas é o ponto máximo de 
concentração. o ápice da performance. o clímax, 
quase perto do final.

Vocês perceberam que todos os erros que 
apareceram quando vocês repetiram a instrução 
também apareceram na realização do exercício. 
mas, no geral, foi muito bom para uma primeira 
vez. Vocês ficaram quatorze minutos no palco, mas 

ma, para frente. abra os olhos como uma explo-
são. na palma, na mudança para frente digam um 
nome. escolham o momento da explosão, decidam 
o momento de explodir. agora o ponto é o do plexo 
solar. Para trás acumulando energia, se preparan-
do para a explosão. Vocês agora decidem quando 
receber e quando doar. energia não significa gritar. 
agora o ponto sexual, vital, primitivo, bruto, forte, 
sem emoção, sem intelecto, sem espiritualidade. 
esse ponto te lidera no espaço. É um ponto mui-
to quente, muito cheio. tentem mudar de direção 
quando andarem para trás. não controlem. agora 
com texto. textos curtos. agora em duplas. um 
integrante da dupla está encostado na parede e 
o ataque se dá no jogo entre as duplas. avançar 
ou recuar. (o professor Jurij pega um bastão e de-
monstra a distância entre os jogadores.) essa é a 
distância entre o terceiro olho de cada ator. não é 
uma relação psicológica, é trabalhar o ponto ener-
gético. Vocês podem mudar os pontos nas reverbe-
rações de ataque. Vocês podem dobrar um ponto 
ou transitar para outro. agora com o texto. uma 
dupla de cada vez e as outras observam. Palavras 
sem movimento, movimento sem palavras, muitas 
variações são possíveis. Pausas são possíveis. qual 
é o som da pausa?

INTERvALO

ExERCÍCIO 3

Maratona
Cadeiras espalhadas pelo espaço. Primeira 

composição de velocidades: 3, 7, 5, 9. Pausa. se-
gunda composição de velocidades: 9, 5, 7, 3. tercei-
ra composição de velocidades: livre, com os núme-
ros usados anteriormente. durante a composição 
de velocidades, procure um primeiro parceiro. du-
rante a pausa, procure um segundo parceiro. du-
rante a composição livre, procure um terceiro par-
ceiro e passe a palma. durante a composição de 
velocidades 3, 7, 5, 9, procure a sua cadeira. Pausa, 
impulso. sente-se na sua cadeira e procure o seu 
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Você pode acrescentar à maratona o seu gênero, 
tema, texto, pesquisa estética, que se desenvolve 
de uma maneira horizontal e também vertical, para 
uma performance. Posso usar tudo em uma mara-
tona, mas preciso prepará-la. uma maratona para 
macbeth é diferente do que para a Gaivota. no iní-
cio, a maratona é simples, mas ao longo do percur-
so da turma, eu a torno mais complexa. É como 
a imagem da costura, em que a agulha passa por 
cima em uma etapa e por baixo em outra, mas só 
aparece no final. Há uma vida subterrânea ao lon-
go de todo o percurso, a vida interna do ator. não é 
apenas o que estou fazendo agora, eu preciso estar 
grávido do que farei depois. uma vida escondida 
do ator. Posso propor diferentes regras. não só o 
que acontece fora. Como em um vulcão, em que a 
vida fica tão intensa, com tantas cores diferentes, 
em que há a explosão. Há a preparação, uma longa 
tensão até a explosão. se você olha apenas na su-
perfície, fica sem lógica a explosão. 

Podemos aumentar um exercício, ampliar sua 
perspectiva ou até mesmo alterar essa perspectiva, 
alterar o foco do jogo. Você deve olhar para a cena e 
escolher qual o seu percurso. dessa forma, fomen-
tamos em nossos alunos o amor à arte da com-
posição. os exercícios de composição não serão 
apenas técnicos, mas ferramentas para o trabalho 
do ator. a composição como arte.  Como fomentar 
no ator e no diretor a experimentação de compo-
sições? o ator não deve decorar o texto, explicar o 
sentido do que ele está falando. a composição é 
o modo como você conecta, junta, tece, costura. 
a costura em si já é arte. a modernidade nos dá a 
possibilidade de experimentar várias composições. 

(o professor Jurij pergunta se algum dos par-
ticipantes trouxe um anúncio, frase ou referência 
sobre ritual.)

INTERvALO

fala do professor jurij sobre ritual 
qualquer tipo de ritual te conecta com o dese-

jo, com o início, quando tudo estava claro, com o 

pode-se ficar quarenta. Foi interessante quando, na 
etapa de cada um sentar-se na sua cadeira, houve 
o erro. o essemble encontrou uma solução. É claro 
que no camarim podemos conversar e identificar o 
que houve, mas durante a performance o essem-
ble encontra uma solução.

INTERvALO

Comentários do professor jurij sobre o exercí-
cio da Maratona

o exercício da maratona é algo que construí ao 
longo do meu percurso como professor para inter-
vir no problema dos atores de apenas reagirem. ele 
propõe aos atores um percurso mais longo para 
suas performances, outro tipo de respiração. É di-
ferente um tiro de cem metros ou de quarenta km, 
eles têm estruturas internas diferentes. depois do 
ator estar no palco por vinte minutos, algo acon-
tece. Como você se organiza para estar não ape-
nas em uma cena ou em um episódio? na escola, 
devemos trabalhar essa educação mais longa. em 
minha companhia, se o espetáculo é às dezenove 
horas, começamos a trabalhar às dez horas. 

É uma questão de princípio da educação: cada 
exercício deve ter um desenvolvimento sem fim. 
um exercício é um sopro e você pode fazer com que 
ele fique maior. É uma maneira de organizar uma 
aula, com música, texto, sem fim. está conectado 
com a arte da composição. em um único exercício, 
você combina vários tipos de exercícios e assim 
você treina o ator. estar com os parceiros, estar co-
nectado com o essemble todo, ter a perspectiva de 
mudar o estilo, ser preciso, poder improvisar. É um 
tipo diferente de improvisar uma aula, que depen-
de do que a sua classe está precisando. recomen-
do que, em cada maratona, haja um momento de 
crise, de dificuldade. não apenas liberdade, mas 
um desafio. a energia de uma maratona é diferente 
da energia de uma cena curta. É importante que 
treinemos nossos alunos para uma vida longa. se 
estiverem preparados para atuar em um percurso 
longo, poderão também atuar em um texto curto. 
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que pensemos nisso. se algo está seguindo por um 
caminho que não desejo, posso parar e começar 
de novo. Como no exercício da maratona: se algo 
acontece que nos tira do percurso, paramos e re-
começamos. o ritual é esse momento de parar e 
“re-começar” tudo. É onde começa o processo cria-
tivo. É não só dar foco ao resultado da criatividade, 
mas também onde ela começa. Como levar o aluno 
a se colocar nesse lugar do começo da criativida-
de? Como afinar esse percurso? Como torná-lo um 
criador, não apenas um ator? o texto, o persona-
gem, o papel não nos faz lembrar de onde viemos. 
Posso dizer que o teatro vem do ritual. Posso dizer 
que o teatro morre quando perde o ritual. se não 
há ritual, o teatro só nos traz os problemas do dia 
a dia. o ritual não resolve os problemas do dia a 
dia. Pouco a pouco, ele se transforma, porém é im-
portante o seu início. no início da vida, não havia 
separação entre o que era visível e invisível. o que 
é realista e o que não é realista. Por exemplo: se 
o papel não está acontecendo, não adianta tentar 
consertar, retorne ao início e perceba onde está 
a ideia. no começo, era só a verdade e a justiça. 
tudo que você usa do dia a dia não serve para o 
teatro. imitamos um ritual, mas não é isso. talvez o 
ritual de hoje seja o Harakiri, o teatro matando-se 
a si mesmo. Pouco a pouco, as formas e imagens 
pós-modernas se tornaram mais importantes que 
o ritual. nossos atores e alunos perderam o encon-
tro com a iniciação. Você não pode ser o condutor. 
Como Grotowski disse: “Você não pode ser o con-
dutor dessa energia do ritual”. Hoje o ritual é para 
os profanos, mas acredito que qualquer um que 
tenha nascido de uma mulher já seja um iniciado. 
É muito forte, você muda de um mundo para ou-
tro mundo. em qualquer análise, não consigo dar 
conta de tudo. Há o visível e o invisível. na minha 
escola, fui educado para fazer a análise do texto. 
nunca estou satisfeito com duas ou três análises, 
quero seis ou sete visões diferentes. no ritual há 
todas as análises e elas nunca se abrem como um 
todo. o ritual me dá a liberdade de fazer algo que 
não estou compreendendo totalmente. Há uma 

momento original da criação. em cada ritual, cada 
cultura, há missões. na alemanha, na primavera, 
é necessário preparar a terra, tudo do começo. a 
organização para uma festa, um casamento, para 
mim esse momento é mágico. eu gosto de jogar, 
sou um jogador, e o momento de manusear as 
cartas é muito importante. É um ritual forte, des-
de o início. demonstrarei um ritual, usarei cartas. 
Para cada repetição não usarei as mesmas cartas, 
a mesma combinação. não somos os mesmos de 
hoje, de ontem, o essemble muda, nós mudamos. 
abro as cartas e a combinação que virá determina-
rá a aula. darei um exemplo simples para ajudá-
-los a criar. Hoje vou trabalhar com dois rituais e 
vocês irão desenvolvê-los. Vou acender uma vela, o 
símbolo do fogo, que está conectado com o conhe-
cimento e a recriação. no passado, no oriente, eles 
iam a uma caverna, para que deus mandasse um 
fogo novo. o símbolo do novo, do conhecimento. 

(Jurij realiza o exercício com o grupo de profes-
sores.)

esse ritual deve ser feito na entrada dos estu-
dantes. Cada aluno pega uma carta e não a mos-
tra a ninguém. damos um tempo aos estudantes 
e depois eles deverão formar uma linha, do valor 
maior ao menor, sem revelar a sua carta. só após 
a linha formada, eles mostrarão suas cartas. ao 
longo do exercício, eles devem tentar compreender 
qual o status deles no jogo. “será maior ou menor 
que o do meu colega?” sem fala, nas atitudes. eles 
devem procurar, pesquisar. não demonstrar, mas 
experimentar. de alguma forma, eles organizarão o 
essemble. Com a linha formada, os alunos mostra-
rão as suas cartas. 

(Jurij auxilia o grupo de professores e define 
uma organização: o ponto espacial do menor ao 
maior.)

algum de vocês achou que seu status era me-
nor do que de fato era? qual é o seu status de hoje? 

a partir desse ritual, como você pode desen-
volvê-lo? que proposição propor? que outro ritual 
você poderia criar usando essas cartas?

Podemos falar em “arar a terra”. É importante 



 Caderno de Registros Macu (Pesquisa) | 67

o sabor de uma noite, o sabor de uma manhã. Pen-
sem sobre isso!
Morte do ator e vida do personagem

morrer. se você quer ir ao palco com um status 
diferente, só há uma maneira: eliminar o seu. Claro 
que quando chegamos ao camarim e vemos nosso 
rosto, já começamos a mudar. de alguma maneira 
existe a larva e a borboleta. Lembro-me que, quan-
do jovem, chegava cinco minutos antes ao teatro. 
Lembro-me também dos atores mais velhos, que 
chegavam uma, duas horas antes. eles sentavam, 
ficavam olhando o palco. eu observava como tira-
vam suas roupas, se preparavam. naquele tempo, 
ganhávamos maquiagem, mas eles tinham o cre-
me deles. Perguntava: “Por que vocês fazem isso?” 
esse é o ritual de morrermos e renascermos.  o 
ritual da transformação de você em um persona-
gem. Já falei do ritual, percurso do nascimento, 
casamento, morte. a morte é um grande momento 
de energia, de explosão, quando a alma se separa 
do corpo e fica procurando outro corpo para viver. 

Tarefa para amanhã 
onde está o seu fim está o seu início. o último 

suspiro de quem está morrendo é o primeiro grito 
de quem está nascendo. o fim e o começo são um 
só ponto. Você, atriz que irá experimentar Julieta, 
qual é o ritual da sua morte para a vida da Julieta? 
qual é o passo necessário para entrar no mundo 
de Julieta? quais palavras mágicas, movimentos 
mágicos podemos compor? Como em mil e uma 
noites, o que era necessário dizer para abrir a ca-
verna com os diamantes e esmeraldas? o que devo 
falar? que gesto é esse? que movimento, que som 
é esse? no final da história, o homem esquece a 
palavra e a porta não é aberta. Como se o ator tives-
se esquecido o ritual. diga-me a palavra secreta, 
me dê um sinal mágico. dê-me uma palavra mági-
ca. aí está o ritual.

INTERvALO

(Os três grupos criativos apresentam seus rituais.) 

energia no palco, que se estabelece quando você 
recebe energia de algo que não conhece. dá medo, 
aconteceu comigo algumas vezes. os rituais anti-
gos colocam as pessoas nessa situação. Como 
atravessarmos uma fronteira? em Bali, há rituais 
para momentos diferentes da vida do dia a dia. 
eles confiam muito mais no ritual do que no prag-
matismo do cotidiano deles. Vocês querem saber 
sobre stanislávski? ele era muito espiritualizado, 
metafísico, cheio de superstições. ele não entrava 
no teatro se visse um gato. ele era muito místico e 
trabalhava em um país materialista, em um século 
materialista. Hoje as pessoas explicam stanislávski 
pelo pragmatismo materialista, mas isso não é sta-
nislávski. a américa traduziu stanislávski de uma 
forma muito pragmática. os eua são pragmáticos: 
“dê-me uma receita e eu te dou o sucesso”. na 
rússia, também entendem stanislávski de forma 
materialista. eu entendo o que significa atuar nes-
se registro. sei o que devo ativar, como provocar 
a emoção, o lúdico, a verdade do ator, a posição 
que ele deve ficar. eu sei e posso ensinar. Conhe-
ço o teatro físico, os exercícios, as repetição etc. 
mas existe o teatro ritual. interessa-me como o ator 
pode atuar sabendo que está em um ritual. eu não 
digo para a atriz como ela deve fazer a nina de a 
Gaivota. eu preparo o ritual para ela experimentar e 
o ritual dará a ela possibilidades para criar. 

Coloquem-se no processo de criação. as tare-
fas são instrumentos, são importantes. a relação 
do aluno com o professor deve ser provocativa. um 
aluno me perguntou: “Por que você me provoca?” 
É um processo de educação. se eu te provoco, eu 
estou com você, desejo que você abra o que você 
ainda não abriu. Para cada momento do processo 
um ritual pode ser fundamental. Como no último 
dia do nosso projeto. o que poderia ser um ritual 
bacana? na itália, seria sentarmos juntos, irmos 
nos alimentar em um restaurante, conversarmos. 
nunca termino um processo com uma apresenta-
ção final, abertura, estreia e vamos embora. deve 
começar pela manhã, para prolongarmos nossa 
experiência ao longo do dia. Para ter um sabor. não 


